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Gökbilim

KKaarraaddeelliikk’’tteenn GGüüçç ÇÇaallmmaakk
Bilimadamlar› ilk kez olarak (Hawking

›fl›n›m› d›fl›nda) bir karadelikten d›flar›-

ya enerji verildi¤ini belirlediler. Dönen

karadelik, bir elektrik dinamosu gibi

kablolar› and›ran manyetik alan çizgile-

riyle d›fl ortama enerji pompal›yor ve

çevresinde dolaflan, kütleçekiminin mu-

azzam bask›s›yla zaten ola¤anüstü de-

recelere ›s›nm›fl s›cak gaz› daha da ›s›t›-

yor. Almanya’n›n Tübingen Üniversite-

si’nden Jörn Wilms, karadelikten enerji

çalma olgusunu XMM-Newton X-›fl›n› te-

leskopuyla MCG_6-30-15 adl› gökada-

n›n merkezindeki dev kütleli karadeli¤i

gözleyerek belirlemifl. Sözkonusu göka-

da Dünyam›zdan 100 milyon ›fl›k y›l›

uzakl›kta. Merkezindeki karadeli¤in de

100 milyon Günefl kütlesinde oldu¤u

hesaplanm›fl. Wilms’e göre karadeli¤in

kütleçekimi öylesine güçlü ki, dönüflü,

kuramsal s›n›r› kabul edilen "olay uf-

ku"nun hemen yak›n›ndaki uzay-zaman

dokusunu da döndürüyor ve manyetik

alan çizgileriyle  birlikte sürükleyerek

deli¤in çevresine sard›r›yor. Lastik bant

gibi gerilen  manyetik alan çizgileri ka-

radeli¤i s›k›flt›rarak dönüflünü yavafllat›-

yor. Bu "sürtünme" de delik çevresin-

deki s›cakl›¤› daha da yükseltiyor.

Wilms ve ekip arkadafllar›, karadeli¤in

olay ufkunun çok yak›n›nda ›fl›k h›z›n›n

yar›s› kadar bir h›zla dolanan iyonlafl-

m›fl demir atomlar›n›n yayd›¤› X-›fl›nlar›-

n› gözlemifller. Araflt›rmac›lara göre

tayftaki demir çizgileri öylesine genifl

ki, bu özellikte bir ›fl›k ancak kütleçeki-

minin en yüksek oldu¤u karadelik olay

ufkunun hemen yak›n›ndan gelebilir.

Tayf›n iflaret etti¤i toplam enerji ç›kt›s›,

ya da parlakl›¤›n de¤eri,  yaln›zca küt-

leçekimi ve maddenin deli¤e do¤ru dü-

flüfl hareketi ile aç›klanamayacak kadar

yüksek. Dolay›s›yla parlakl›¤› gözlemle-

nen düzeye ç›karabilmek için ek bir

enerji kayna¤› gerekiyor. 

Gözlemler Roger Blandford ve Roman

Znajek adl› bilim adamlar›n›n 25 y›l ön-

ce ortaya att›klar›, manyetik alanlarca

frenlenmifl bir karadelikten dönüfl ener-

jisi elde edilebilece¤i yolundaki kuram›

do¤rular nitelikte. Karadeli¤in kaybetti-

¤i enerjinin, termodinami¤in birinci ya-

sas› olan enerjinin korunumu uyar›nca

çevresindeki alan taraf›ndan so¤urul-

mas› gerekiyor. Tübingen ekibine göre

karadeli¤in yitirdi¤i enerji, çevresindeki

kütle aktar›m diskinin iç kenar›nda top-

lan›yor. 
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Asteroid Tehdidi
Önce "iyi" haber: Sloan Say›sal Gökyü-

zü Araflt›rmas›’nda görevli gökbilimcile-

re göre, önümüzdeki yüz y›l içinde di-

nozorlar gibi yeryüzünden silinme ola-

s›l›¤›m›z 5 binde bir. 65 milyon y›l ön-

ceki toplu yok olufl gibisinden bir fela-

kete yol açabilecek büyüklükteki aste-

roidlerin say›s› 700.000 kadar. Kötü

haberse, Dünya yak›nlar›nda bulunan

asteroidlerin say›s›n›n, eskiden san›ld›-

¤›ndan oldukça fazla olmas›. Sloan

araflt›rmas› "uygarl›¤›m›z› yok etme"

potansiyeline sahip 1 kilometre ve da-

ha yukar› çaplardaki asteroidler için

daha önceki tahminleri üçte bire indir-

di. Bu asteroidler Mars ve Jüpiter’in yö-

rüngeleri aras›nda "Asteroid Kufla¤›"

ad› verilen bir bölge üzerinde bulunu-

yorlar. Arada bir içlerinden baz›lar› çar-

p›flma, kütleçekim etkileri, hatta

yaln›zca Günefl rüzgâr›n›n etkisiyle

Dünya yakan›lar›na sokuluyorlar. ‹sta-

tistikler, yaklafl›k 100 milyon y›lda bir

Dünyam›z›n böyle büyük bir kayan›n

ziyaretine u¤rad›¤›n› gösteriyor. Öte

yandan Dünya yak›n›ndaki asteroidleri

izleyen LINEAR projesindeki araflt›rma-

c›lar da gezegenimizin civar›nda dola-

flan bir kilometre ve üzeri çapl› astero-

idlerin say›s›n›, yaklafl›k yüzde on yan›l-

ma pay›yla 1227 olarak belirlediler. Bu

say› eskiden 750-900 bin olarak hesap-

lan›yordu
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